
 

 

    MESTO  NOVÁKY   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

                                                                                                          Nováky dňa  26.08.2019                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                           číslo spisu: 51/2019/225/SOÚ 

                                                                                                                  Vybavuje: Ing. Sigotská 

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA                                                     

                                                                                                                    

Vyvesená dňa : 

Zvesená dňa : 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 

 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 
 

Navrhovatelia :     OLDIES, s.r.o.  

Adresa:                  811 01 Bratislava, Gorkého č.3 

v zastúpení Ing. Janou Tomanovou, Lazianska cesta 210/4,  Kanianka   podali  dňa  29.5.2019  na Mesto 

Nováky  ako príslušný stavebný  úrad   v zmysle § 117 odst.1 stavebného zákona   návrh na vydanie územného 

rozhodnutia o umiestnení stavby :  “  Lelovský dvor – prestavba, prístavba a novostavba “, 

umiestnenej  v katastrálnom území Nováky , na pozemkoch parc. č.podľa C KN  761, 762/1, 762/2, 762/3, 

762/4, 762/5, 763/1, 763/2, 763/3, 763/4, 763/9, 763/10, 765/1, 765/2, 766/1, 766/2, 763/9, 911/4 ,  prístup 

a prípojky inžinierskych sietí cez pozemok parc.č. C-KN 911/4, 911/3, 911/2, 718/1. 

 

Ďalší účastníci konania sú :  

John James Loughlin, Bernolákova 632/11, Nováky ( 8 arkle avenue, Thatcham, Berks RG 193 VA, England ) 

Peter Jack Loughlin, Bernolákova 632/11, Nováky 

SVP , š.p. Povodie Váhu Piešťany, I.Krasku 834, Piešťany 

SSC, Slovenská správa ciest , Miletičova 19, 821 01 Bratislava 

SSC, Investičná  výstavba a správa ciest, M.Rázusa 104/A, Žilina 

Mesto  Nováky  

Ostatní účastníci územného konania ( vlastníci susedných nehnuteľností ) verejnou vyhláškou cestou Mestského 

úradu v Novákoch vyvesenou na viditeľnom mieste po dobu 15 dní. Posledný deň zvesenia je dňom doručenia.  

       

            Mesto Nováky ako  príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona odst.1 zákona č. 50/1976 Z0. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších právnych úprav  a čl. I. § 5 

písm.a) bod 1 zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 

a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 odst.1 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov posúdilo návrh a podľa § 35 stavebného zákona v znení  noviel po preskúmaní žiadosti a § 39 a § 39a  

stavebného zákona a § 3 vyhl. č.453/2000 Z.z., v y d á v a :                     

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 

" Lelovský dvor - prestavba , prístavba a novostavba  "  

 

umiestnenej  na pozemkoch  parc. č. . C-KN 761, 762/1, 762/2, 762/3, 762/4, 762/5, 763/1, 763/2, 763/3, 763/4, 

765/1, 765/2, 766/1, 766/2, 763/9, 911/4,  prístup a prípojky inžinierskych sietí cez pozemok parc.č. C-KN 

911/4, 911/3, 911/2, 718/1, v katastrálnom území  Nováky. 

ku ktorým má navrhovateľ vlastnícke právo. 
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     Umiestnenie stavby je zakreslené v situačných výkresoch, vyhotovených na podklade mapy z katastra 

nehnuteľností, ktoré sú prílohou tohoto rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad. Bez uvedenej prílohy je 

toto písomné vyhotovenie územného rozhodnutia neplatné. 

 

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval: Ing. Ivan  Leitman, Cintorínska č.32/42, Sebedražie. 

 

Členenie stavby na stavebné objekty : 

SO 01 Reštaurácia Stodola 

SO 02 Spevnené plochy 

SO 03  Most 

SO 04 Prípojka vody 

SO 05 Prípojka plynu 

SO 06 Prípojka splaškovej a dažďovej kanalizácie 

SO 07 Areálová splašková a dažďová kanalizácia 

SO 08 Prípojka elektro a areálový rozvod 

 

1.  Súlad urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím : 

    Projekt rieši zmenu objektu bývalej stodoly v Novákoch, na Lelovskej ulici, na parcelách č. 761, 765/1, 2 a 

765/1, 2. Pôvodný hodpodársky objekt je v súčasnej dobe nefunkčný. Je umiestnený na nárožnom pozemku v 

križovatke ciest Lelovskej ( miestna obslužná komunikácia) a Trenčianskej ( cesta I / 9). 

    Obsahom prestavby je vytvorenie prevádzky reštaurácie v hlavnej časti objektu stodoly . Objekt stodoly bude 

z dvoch tretín objemu využitý pre reštauráciu, ktorá bude situovaná na prízemí a podkrovnej galérii. V tretine 

objektu bude na prízemí kuchyňa a pomocné priestory a v podkroví banketka a sociálne zariadenie. K 

pôvodnému objemu sú navrhnuté tri prístavby. V zadnej, jednopodlažnej prístavbe sú hygienické zariadenia pre 

návštvníkov a zamestnancov, sklady a technická miestnosť. V prednej časti sú po krajoch dve dvojpodlažné 

prístavby. Ľavá , vytvára vstupné zádverie spolu so záchodom pre imobilných, a fajčiarskym kútikom v 

podkroví. Pravá prístavba vytvára zádverie pre zásobovanie. Nad týmto priestorom je aj druhý vstup do 

podkrovia, cez vonkajšie schody. Celý priestor reštaurácie a j z galériou je tvorený dreveným tesárskym 

skeletom - väznicovou nosnou sústavou. 

    Z pôvodnej stavby budú zachované základové konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Strešná konštrukcia 

bude zbúraná. 

   Areál bude mať nové napojenie na verejnú komunikáciu, cez nový most ponad Lelovský potok. 

    Z kapacitných dôvodov budú nanovo vybudované prípojky vody, plynu, elektickej energie a splašovej a 

dažďovej kanalizácie. 

    Vo dvore sa vytvorí nová plocha pre osobné autá a zásobovanie. 

    Objekt je umiestnený v existujúcich urbanistických a funkčných vzťahoch . Nie súčasťou funkčnej uličnej 

zástavby, nakoľko bol hospodárskym objektom, uiestneným v záhade rodinného domu 

Hlavný vstup do objektu navazuje na hlavný vjazd z mestskej obslužnej komunikcie a parkovacie plochy. 

Vstup do objektu je cez vystupujúce zádverie z hmoty hlavnej časti objektu, s vyrovnávajúcou rampou pre 

imobilných. Z opačnej strany je vstup pre zamestnancov a zásobovanie. Nad týmto je vstup do podkrovia cez 

vonkajšie schodisko. 

Stodola je tradičného obdĺžnikového pôdorysu, prekrytá strmou sedlovou strechou. Hlavnú kompozíciu hmoty 

tvoria zvislé nosné piliere ( obvodové a nárožné ), z pálenej tehly a neomietnutého muriva a zvislým dreveným 

obkladom vrát a výplňových stien. Strecha je pokrytá keramickou škridľou. 

Pôvodný ráz bude zachovaný a hmotové bodú prispôsobené aj nové prístavby Presvetlenie priestorov bude 

hlavne cez štítové steny a hlavne strešnými oknami cez hrebeň strechy. Priemyselný charakter a dizajn bude 

dodržaný aj v rámci interiérových úprav a konštrukčných riešení. 

 

2.  Polohové a výškové umiestnenie stavby : 

      Stavba bude polohovo a výškovo umiestnená v zmysle výkresovej časti PD predloženej k návrhu a overenej 

stavebným  úradom v tomto konaní. 

 

 Polohové umiestnenie stavby : podľa situácie umiestnenia stavby 

SO 01 Reštaurácia Stodola 

0,520 m od pravej hranice  pozemku parc.č. 763/9 

 

Výškové umiestnenie:  

- podľa výkresu rezu A-A´  + 0,000 m je totožná s úrovňou podlahy prízemia, max. výška objektu SO 01 

Reštaurácia „ Stodola „  bude + 9,250 m  (hrebeň strechy). 
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3.  Napojenie na technické vybavenie územia : 

     Navrhované stavby budú napojené na inžinierske siete( elektrickú energiu, plyn,  vodu , verejnú splaškovú 

kanalizáciu)  novovybudovanými prípojkami . Súčasťou budú spevnené plochy  a parkovacie plochy .Vjazd na 

plochy bude riešený  s miestnej komunikácie premostením potoka. 

      

4. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí a účastníkov 

konania: 

 

-Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi zo dňa 12.09.2018  pod číslom ORHZ-

PDI-913-002/2018- 

Súhlasíme bez pripomienok. 

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov. 

 

- StVPS Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. OZ Prievidza zo dňa 11.10.2019 pod 

číslom 778-321/Šc-2018 

    Dňa 21. 9. 2018 ste požiadali o vyjadrenie k umiestneniu a projektovej dokumentácii stavby „Lelovský dvor - 

prestavba, prístavba a novostavba“. Umiestnenie stavby je navrhnuté v katastrálnom území Nováky na parcelách 

KN registra „C“, parcelné čísla 761, 762/1, 762/2, 762/3, 762/4, 762/5, 763/1, 763/2, 763/3, 763/4, 763/9, 

763/10, 765/1, 765/2, 766/1, 766/2 a stavba je členená na stavebné objekty: 

SO 01 Reštaurácia  

SO 02 Spevnené plochy  

SO 03 Most  

SO 04 Prípojka vody  

SO 05 Prípojka plynu 

SO 06 Prípojka splaškovej a dažďovej kanalizácie  

SO 07 Areálová splašková a dažďová kanalizácia  

SO 08 Prípojka elektro a areálový rozvod 

     Obsahom prestavby je vytvorenie prevádzky reštaurácie v hlavnej časti objektu stodoly. Dodávka vody pre 

objekt je riešená návrhom novej vodovodnej prípojky z potrubia PE DN 50, D 63 mm. Zdrojom vody bude 

verejný vodovod. Fakturačně meradlo spotreby vody bude umiestnené vo vodomernej šachte. 

   Vypočítaná potreba vody podľa ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z. z. a jej príloh pre reštauráciu s 6 

zamestnancami a potrebou vody 450 l/zamestnanca/deň - Qp = 2700 l/deň, Qm = 4320 l/deň, Qh = 324 l/h, Qr = 

810 m3. 

   Splaškové vody budú odvedené kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie mesta Nováky. Na splaškovej 

kanalizácii z kuchyne bude osadený lapač tukov. 

   Zrážkové vody zo striech a spevnených plôch budú odvedené do areálovej dažďovej kanalizácie zaústenej do 

vodného toku. 

K umiestneniu stavby zaujímame nasledovné vyjadrenie: 

   S umiestnením stavebných objektov „SO 01 Reštaurácia, SO 02 Ubytovanie, SO 03 Parkovisko, SO 04 Most“ 

stavby „Lelovský dvor - prestavba, prístavba a novostavba“ súhlasíme. V katastrálnom území Nováky na 

parcelách KN registra „C“, parcelné čísla 761, 762/1, 762/2, 762/3, 762/4, 762/5, 763/1, 763/2, 763/3, 763/4, 

763/9, 763/10, 765/1, 765/2, 766/1 a 766/2 sa nenachádzajú podzemné siete verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica a prevádzkovaní 

Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza. 

K projektovej dokumentácii zaujímame nasledovné vyjadrenie: 

  Projektovú dokumentáciu vodovodnej prípojky pre stavebné povolenie žiadame vypracovať podľa technických 

podmienok a príloh zverejnených na internetovej stránke Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej 

spoločnosti, a.s., v „Menu“, časť „Na stiahnutie - Dokumenty, Stanovenie technických podmienok na pripojenie 

nehnuteľnosti na W a VK“. 

  Súhlas k navrhovanému pripojeniu na verejnú kanalizáciu a k odvádzaniu splaškových odpadových vôd touto 

kanalizáciou si vyžiadajte od mesta Nováky. 

  Dodávku vody z verejného vodovodu pre vyššie uvedenú stavbu v množstve Qr = 810 m3 a odvádzanie 

splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. 

s. Banská Bystrica a prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská 

Bystrica, Závod 03 Prievidza v tom istom množstve odsúhlasujeme. 

Platnosť vyjadrenia je dva roky od dátumu vydania. 
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-Slovenský plynárenský priemysel –Distribúcia, a.s. Bratislava zo dňa 19.8.2019 pod číslom   

TD/KS/0538/2019/Kr- 

    SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len .Zákon o energetike1'): 

SÚHLASÍ   s   umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania  nasledujúcich  podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

-  Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle 

§79 a §80 Zákona o energetike, 

-  stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými 

zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 

6005 a STN 73 3050, 

-  stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých 

existujúcich podzemných vedení. 

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, je stavebník povinný požiadať 

SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je 

potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 

alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sidle SPP-D (www.spp-

distribucia.sk), 

-  v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky 

distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,  

TECHNICKÉ PODMIENKY: 

-  zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 17 m3/hod. z hľadiska 

kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL plynovodu DN 80, PN 80 kPa, vedeného v záujmovom 

území s bodom napojenia pred parcelou číslo 718/1 v katastrálnom území Nováky, 

- stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania postupovať v 

zmysle pokynov pre proces pripájania zverejnených na webovom sidle SPP-D (www.spp-distribucia.sk), 

-  stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania podľa podmienok 

uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických podmienok pripojenia stanovených na základe žiadosti v 

zmysle pokynov pre pripájanie, 

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s 

ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému 

ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 

-  stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania bolo uvedené rozdelenie 

vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z., 

-  v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, 

požadujeme, aby stavebník: 

    * rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných 

pásiem, 

    * pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne 

odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

    * zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim 

plynárenským zariadeniam, 

    * zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných 

vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 

    * zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských 

zariadení a navrhovanou stavbou, 

-  stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predložiť na posúdenie SPP-D, 

OSOBITNÉ PODMIENKY:   žiadne 

UPOZORNENIE: 

Toto stanovisko nie ie možné použiť pre účely stavebného konania podľa stavebného zákona, pripadne iného 

osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby. 

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník 

povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene. 

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného 

rozhodnutia bude podaný najneskôr do 18. 8. 2020, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-

D o vydanie nového stanoviska. 

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k 

podstatnej zmene skutkových okolnosti, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v 

prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.  
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- Slovak Telekom, a.s. Bratislava  zo dňa 09.08.2019  pod číslom  6611922490 – 

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  

- Platnosť vyjadrenia je do 09.02.2020.   
- Dodržať podmienky ochrany  SEK :  

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je 

potrebné  dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.  

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny  

vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti  

nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.  

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal 

uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 

sieti (najneskôr  pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak 

Telekom, a.s. na stanovenie  konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 

zamestnanca spoločnosti povereného  správou sieti:  

Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144 

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí 

zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť 

dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia 

dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musi figurovať podmienka společnosti 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 

stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 

podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná 

sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany 

žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 

zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať 

po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové 

vyjadrenie. 

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak 

Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území 

sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 

káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu 

vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: 

https://www.telekom.sk/vviadrenia 

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej 

činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní 

podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta 

ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú 

komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj 

telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme 

nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

15. Prílohy k vyjadreniu: 

• Všeobecné podmienky ochrany SEK 

• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa 

zavádza povinnost, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami 

vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vvbavené vysokorýchlostnou 

fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej. 

mailto:peter.blaho@telekom.sk
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Všeobecné podmienky ochrany SEK 

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak 

Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je 

stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť: 

• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s. 

• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia 

• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo 

vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: 

Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný 

vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, 

• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou 

polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené 

• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného 

uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 

• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou 

opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) 

■ Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo 

vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 

• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 

• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777 

• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost Slovak Telekom, a.s. a 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 

 

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné 

vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať 

žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 
 

 -  Stredoslovenská distribučná , a.s. Žilina zo dňa 14.01.2019   pod číslom  4300026255- 

   Toto vyjadrenie môže slúžiť aj pre účely územného rozhodnutia, stavebného povolenia pri splnení 

“Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy 

spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.(ďalej SSD, a.s.)”, ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk 

 

   Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len SSD) odporúča, aby žiadateľ predložil toto vyjadrenie 

vybratej elektroinštalačnej firme, ktorá bude realizovať prípravu daného odberného miesta, nakoľko časť 

informácii v tomto vyjadrení musí byť a je popísaná v odbornej elektrotechnickej terminológii, ktorej laik 

nemusí rozumieť, pričom odborne spôsobilá osoba vie ako má postupovať. 

SSD so zvýšením odoberaného výkonu súhlasí s nasledovnými pripomienkami: 

1. V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD a.s. nachádzajú, je potrebné rešpektovať 

ich ochranné pásma a postupovať v zmysle platnej legislatívy. 

2. Napojenie na elektrinu žiadame riešiť z existujúcej distribučnej sústavy v danej lokalite : napojenie sa 

rekonštruuje - nepredložená projektová dokumentácia prípojky NN a prívodu NN. 

3. SSD súhlasí so zvýšením odoberaného výkonu a montážou hlavného ističa pred elektromerom v súlade s 

vyššie uvedenými hodnotami, za nasledovných podmienok: 

- úpravy na energetickom zariadení môže realizovať v súlade s Vyhl.508/2009 Z.z., odborne spôsobilá osoba. 

    V súlade s vyššie uvedeným je potrebné dať si vypracovať projektovú dokumentáciu (ďalej len PD) na 

úpravu el. prípojky, ktorú predloží žiadateľ SSD na odsúhlasenie. 

    Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci prosíme uvádzať našu značku, resp. priložiť kópiu tohto vyjadrenia. 

 

- Orange Slovensko, a.s. Bratislava zo dňa 4.7.2019 pod číslom BA-2021/2019 – 

Nedôjde  ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s.  

Platnosť vyjadrenia je do 30.03.2020 

Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení. 
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- SVP, š.p., OZ Piešťany zo dňa 8.10.2019 pod číslom CS SVP OZ PN 7728/2018/02, CZ 32724/210/2018 – 

   Predložený projekt rieši zmenu objektu bývalej stodoly v Novákoch na Lelovskej ulici na reštauráciu aj 

s podkrovnou galériou. Navrhovaná stavba bude umiestnená na pozemkoch pare. Č. KN-C 761,762/1,2,3,4 a 5. 

Z pôvodnej stavby budú zachované základové konštrukcie a zvislé nové konštrukcie. Strešná konštrukcia bude 

zbúraná. Navrhovaná stavba bude napojená na verejnú komunikáciu cez novovybudovaný most cez vodný tok 

a súčasťou stavby bude aj napojenie na inžinierske siete vybudovaním nových prípojok (voda, plyn, elektrika, 

splašková a dažďová kanalizácia). Súčasťou stavby bude aj vybudovanie nového parkoviska. Dažďová 

kanalizácia bude odvádzať dažďové vody (zo strechy objektu, parkoviska a z komunikácie) do retenčnej nádrže 

odkiaľ budú odvádzané cez novovybudovaný výustný objekt do vodného toku. Predpokladané množstvo vody 

bude Q= 10,51 l.s‘1 Navrhovanou stavbou dôjde k dotyku s vodným tokom BP Nitry (Cestný jarok). 

Ako správca vodných tokov dávame k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko: 

-  Jedná sa o upravený BP Nitry (Cestný jarok), hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 495. 

-  Pri umiestňovaní stavebných objektov požadujeme rešpektovať ochranné pásmo toku, ktoré je v zmysle STN 

75 2102 stanovené v šírke min. 4 m od brehovej čiary toku. 

-  V ochrannom pásme nie je prípustné stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s 

látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. 

-  S odvádzaním dažďových vôd do vodného toku nesúhlasíme. Požadujeme aby dažďové vody z navrhovaných 

komunikácii, parkoviska a zo strechy navrhovaného objektu boli odvádzané do vsakovacích zariadení 

umiestnených na pozemku investora. 

-  Pred zaústením dažďových vôd z navrhovaného parkoviska do dažďovej kanalizácie a následne do 

vsakovacích blokov požadujeme osadiť plnoprietokový odlučovač ropných látok s výstupnou hodnotou NEL na 

odtoku do 0,2 mg.1-1. 

-  Premostenie vodného toku je potrebné navrhnúť na Q100 s 0,50 m bezpečnosťou v zmysle platných údajov s 

SHMÚ. 

-  Križovanie inžinierskych sietí požadujeme navrhnúť riadeným pretláčaním štartovacou a cieľovú jamu 

umiestniť za ochranné pásmo vodného toku. 

-  Pri križovaní vodného toku požadujeme všetky inžinierske siete umiestniť v celej šírke koryta vodného toku aj 

jeho ochranného pásma do chráničky, pričom hĺbka krytia chráničky na svahoch a pod dnom vodného toku musí 

byť min. 1,2 m. 

-  Ďalší stupeň PD s detailmi križovania toku inž. sieťami, detailom výustného objektu dažďových vôd s 

výpočtom ich množstva a s hydrotechnickým výpočtom navrhovaného premostenia žiadame predložiť na 

vyjadrenie našej organizácii. 

 

- Okresné riaditeľstvo PZ Prievidza , Okresný dopravný inšpektorát Prievidza zo dňa 11.10.2018 pod 

číslom ORPZ-PD-ODI-12-230/2018- 

 S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby „REŠTAURÁCIA STODOLA - Lelovský 

dvor“, p. č. 761,762/1, 2, 3, 4, 5, 763/1, 2, 3, 4, 9, 10, k. ú. Nováky, viď. príloha žiadosti projektová 

dokumentácia č. 020/2018 vypracovaná Ing. Lenkou Kohútovou 

súhlasíme 

za dodržania nasledovných podmienok: 

• napojenie a navrhovaná komunikácia bude realizované v zmysle STN bez narušenia odvodnenia miestnej 

komunikácie, 

• v mieste napojenia nebudú umiestnené žiadne prekážky brániace v rozhľade, 

• navrhovaná stavba nebude žiadnou svojou časťou zasahovať do dopravného priestoru cesty 1/9 

• odstavné plochy riešiť v zmysle príslušnej STN, v potrebnom počte a rozmeroch (parkovacie plochy stavebne 

výškovo oddeliť od zelene a chodníka cestným obrubníkom), 

• pred začiatkom realizácie stavby požadujeme predložiť na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu prenosného 

dopravného značenia. 

    S umiestnením trvalého dopravného značenia, viď. príloha žiadosti projektová dokumentácia č. 020/2018 

vypracovaná Ing. Lenkou Kohútovou   súhlasíme  za dodržania nasledovných podmienok: 

• dopravné značenie bude zrealizované v zmysle platných zásad, technických podmienok a noriem, vyhotovené v 

súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene  a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MV 

SR č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

• dopravné značky a dopravné zariadenia budú vyhotovené a umiestnené odborne spôsobilou osobou, resp. 

organizáciou, 

• pred rozmiestnením dopravných značiek prizvať na kontrolu ich umiestnenia a vyhotovenia zodpovedného 

projektanta a zástupcu cestného správneho orgánu, 

• vyhradzujeme si právo požadovať zmeny, úpravy alebo doplnenia v dopravnom značení z dôvodu zvýšenia 

bezpečnosti cestnej premávky. 
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Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Prievidzi si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo 

uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný 

záujem. 

 

- Okresný úrad  Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 24.6.2019 pod číslom 

OU-TN-OCDPK-2019/2019/021809-002/MAR  

   Okresný úrad Trenčín v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako vecne a miestne 

príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 a 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. z 19. júna 2013 o 

organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a cestný správny orgán pre cesty I. 

triedy (ďalej len „cestný správny orgán“) podľa § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 4 písm. a) zákona č„ 135/1961 Zb. z 

30. novembra 1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 135/1961 Zb.“) a dotknutý orgán v zmysle § 140a zákona č. 50/1976 Zb. z 27. apríla 1976 o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 

Zb.“) podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. na základe predloženej DÚR stavby: „Lelovský dvor - prestavba, 

prístavba a novostavba“ (ďalej len „stavba“), v zastavanom území obce: Nováky, dáva vyjadrenie s 

nasledovnými podmienkami: 

1. Stavebník zabezpečí, že stavba bude umiestnená mimo rozhľadový trojuholník na križovatke ciest 1/9 a MK 

Lelovská v zmysle čl. 6.8 STN 73 6102. 

2. Stavebník zabezpečí, že na cestnom pozemku cesty 1/9 nebudú umiestnené žiadne iné trvalé cudzie 

zariadenia. 

3. Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude cesta 1/9 

poškodzovaná alebo znečisťovaná. 

4. Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby na cestnom pozemku cesty 1/9 nebude ukladaný žiadny 

materiál a predmety. 

 

- Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina zo dňa 28.6.2019 pod číslom 

SSC/7560/2019/6470/23053 –  

K uvedenej projektovej dokumentácie sma sa vyjadrili súhlasným stanoviskom č. SSC/7038/2018/6470/31864 

zo dňa 15.10.2018 , ktoré naďalej požadujeme rešpektovať. 

 

- Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina  pod č. SSC/7038/2018/6470/31864  zo 

dňa 15.10.2018- 

   Predložená projektová dokumentácia rieši vytvorenie prevádzky reštaurácie na parcelách KN-C 761, KN-C 

762/2, KN-C 762/3, KN-C 762/5, KN-C 765/1 a KN-C 765/2. Stavba bude umiestnená po ľavej strane št. cesty 

I/9 v zastavanom území mesta Nováky v cca km 166,330. Vjazd do areálu a pripojenie inžinierskych sietí je 

navrhované z miestnej komunikácie ( ulica lelovská). 

  Stavba sa nedotýka št. cesty I/9 ani nezasahuje do pozemkov v správe resp. vlastníctve Slovenskej správy ciest. 

K stavbe nemáme žiadne pripomienky. 

  

-Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠVS zo dňa 1.10.2019 pod číslom OU-

PD-OSZP-2018/021158- 

   Podľa § 28 odst.1 vodného zákona predpokladaná stavba z  hľadiska ochrany vodných pomerov je možná  za 

týchto podmienok: 

1.Rešpektovať rozvody existujúceho  verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade s ustanoveniami 

zákona č. 442/002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 

276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov . Napojenie na verejný vodovod 

a verejnú kanalizáciu, zásah do ochranného pásma alebo križovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

navrhnúť v súlade s STN 73 6005 a požiadavkami prevádzkovateľa verejného vodovodu a kanalizácie. 

2. Vypúšťanie splaškových vôd a odpadových vôd odvádzaných cez odlučovač tukov (z kuchyne) do existujúcej 

kanalizácie musí byť v súlade s prevádzkovým poriadkom kanalizácie. 

3. Na objekt (dažďová kanalizácia) je potrebné povolenie tunajšieho úradu podľa § 26 vodného zákona. 

4. Žiadosť o SP musí obsahovať náležitosti v zmysle §§ 8 a 9 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (PD vypracovaná oprávnenou osobou). 

5. Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku (vody z parkoviska budú predčistené v odlučovači ropných látok) je 

potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 vodného zákona. 

6. Na stavbu mosta a križovanie vodného toku inžinierskymi sieťami je potrebný súhlas tunajšieho úradu podľa § 

27 vodného zákona. 

7. Všetky zemné a výkopové práce technicky zabezpečiť tak, aby nebola ohrozená kvalita podzemných vôd. 
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8. Práce vykonávané mechanizmami zabezpečiť tak, aby nebezpečné látky neunikli do prostredia spojeného s 

povrchovými alebo podzemnými vodami. Akékoľvek znečistenie okamžite odstrániť. 

 

- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - OH zo dňa 24.9.2018  pod číslom OU-

PD-OSZP-2018/021182- 

   S realizáciou vyššie uvedenej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie z hľadiska odpadového 

hospodárstva súhlasíme za týchto podmienok : 

1. Zabezpečiť odovzdanie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby osobám oprávneným nakladať s 

odpadmi podľa zákona NR SR č.223/2001Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých . zákonov v znení 

neskorších predpisov. Doklady o odovzdaní odpadov predložiť ku kolaudácii stavby. 

2. Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 odst.1 písm.b) bod 5 zákona 

o odpadoch. 

 

- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - OPK zo dňa 10.10.2018 pod číslom 

OU-PD-OSZP-2018/021181- 

    Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny po 

preštudovaní žiadosti a priloženej dokumentácie (spracovateľ Ing. Ivan Leitmann. august 2018) konštatuje, že 

predmetná stavba bude umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Nováky, na 

pozemkoch KN-C parcelné čísla 761, 762/1. 762/2, 762/3, 762/4, 762/5, 763/1, 763/2, 763/3, 763/4, 763/9, 

763/10 709/6 a 709/5. pozemky umiestnené v zastavanom území obce, mimo chránených území v zmysle 

zákona, mimo území medzinárodného významu a mimo území európskej siete chránených území Natura 2000. 

V stavbou dotknutom území platí v zmysle zákona prvý stupeň ochrany. 

 

Plánovanú stavbu je možné umiestniť pri dodržaní nasledovných podmienok: 

- v prípade nevyhnutného výrubu drevín postupovať v zmysle § 47 zákona a požiadať o súhlas na výrub mesto 

Nováky, 

- dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže 

ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby 

nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. 

 

-Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne, pracovisko Prievidza  zo dňa 10.7.2019 - 

 1. Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť 

najmemej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza, a to vzhľadom k tomu, že nie 

je možné pri zemných prácach vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality 

      Podľa § 40 odst.2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku  ( ďalej len stavebný zákon) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov 

počas stavby  musí nálezca, alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález na KPÚ 

Trenčín, pracovisko Prievidza priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť 

nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení.  Nález  sa musí ponechať bez zmeny až do 

obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.    

Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu 

nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a  odcudzeniu. Archeologický nález 

môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej 

vety  metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej 

vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu 

správu o náhodnom archeologickom náleze , správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie 

o lokalizácii nálezu, metodiku odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. 

KPÚ Trenčín , pracovisko Prievidza , vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby 

v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie. 

     Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov 

chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Platí pre územie 

a stavebné konanie. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej  

samosprávy.  V súlade s § 44a) pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 odst.4 pamiatkového 

zákona po  plynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý 

je určené. 

 

- Okresný úrad Prievidza, odbor pozemkový a lesný  zo dňa 03.06.2015 pod číslom OU-PD-PLO-

2015/13343-33758 –  

Súhlasíme za dodržania podmienok: 
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1) Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu , na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do 

doby realizácie stavby, najmä chrániť pred zaburinením. 

2) Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k zbytočným škodám na poľnohospodárskej pôde a susedných 

poľ. pozemkov. 

3) Pred začiatkom stavebných prác vykonať skrývku  humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy zo 

zastavanej a spevnenej plochy do hĺbky 10 cm podľa spracovanej bilancie skrývky a uložiť na nezastavanú časť 

pozemku parc.č. C KN 766/1, 766/2, 761 záhrady, spolu o výmere 0,0230 ha, čím dôjde k prehĺbeniu pôdneho 

profilu a obohateniu pôdy organickými a minerálnymi látkami obsiahnutými v humusovej zemine. 

4) Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 

odst.2 zákona požiadať Správu katastra Prievidza o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku z kultúry 

záhrada  na zastavanú plochu s predložením geometrického plánu a tohto stanoviska. 

 

- Mesta Nováky  pod číslom 9479/2165/2018  zo  dňa 29.11.2018 – 

  S predloženou projektovou dokumentáciou stavby „Lelovský dvor - prestavba, prístavba a novostavba“, na 

pozemkoch parcela č. 761, 762/1-5, 763/1,2,3,4,9,10, 765/1,2 a 766/1,2 k. ú. Nováky, Mesto Nováky 

 

súhlasí 

za dodržania nasledovných podmienok: 

• základové pásy objektu SO 03 - most, umiestniť tak, aby nezasahovali do koryta vodného toku, z dôvodu 

plánovanej realizácie projektu „Protipovodňové opatrenia v meste Nováky, lokalita Brod, Lelovský potok a 

Trenčianska, objekt SO-2 Lelovský potok“, 

• žiadateľ bude zabezpečovať pravidelné čistenie Lelovského potoka v časti pod objektom SO 03 - most, 

• vzhľadom na to, že realizáciou prác na prípojke splaškovej kanalizácie bude dotknutá miestna komunikácia na 

ul. Lelovskej, žiadame si pred začatím prác zabezpečiť u tunajšieho úradu povolenie v zmysle zákona č. 

135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, 

• žiadateľ si zabezpečí na tunajšom úrade povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu 

komunikáciu, 

• žiadateľ si zabezpečí na tunajšom úrade povolenie na určenie trvalého dopravného značenia na plánovanej 

výstavbe účelovej komunikácie (parkovisko), 

• pred realizáciou stavby uzatvoriť s mestom Nováky zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene na časti 

stavbou dotknutých pozemkov vo vlastníctve mesta Nováky s povinnosťou mesta Nováky, ako budúceho 

povinného z vecného bremena a vlastníka stavbou dotknutých pozemkov, strpieť na časti týchto pozemkov 

stavbu „Lelovský dvor - prestavba, prístavba a novostavba“ a strpieť vstup investora a ním poverených 

tretích osôb na tieto pozemky za účelom vykonávania údržby a opráv stavby, po ukončení stavby uzatvoriť 

zmluvu o vecnom bremene na dotknuté pozemky v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom, uvedené 

vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú. 

 

    Projekt stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami mesta a je v súlade splatným územným plánom mesta 

Nováky. 

 

 

  6.Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem : 

   Pred začatím stavebných prác požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto 

rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem. 

 

7. Ostatné podmienky : 

     Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy nadobudlo 

právoplatnosť. Nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného    

povolenia. 

 

     Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov 

územného konania.  

     15 dní po doruèení rozhodnutia požiada navrhovateľ o vyznačenie právoplatnosti tohoto rozhodnutia. 

 

     Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : neboli uplatnené. 
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O d ô v o d n e n i e : 
             

     Navrhovatelia :  OLDIES, s.r.o. , 811 01 Bratislava, Gorkého č.3 v zastúpení Ing. Janou Tomanovou, 

Lazianska cesta 210/4,  Kanianka   podali  dňa  29.5.2019  na Mesto Nováky  ako príslušný stavebný  úrad   

v zmysle § 117 odst.1 stavebného zákona   návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby :  “  

Lelovský dvor – prestavba, prístavba a novostavba “, umiestnenej  v katastrálnom území Nováky , 

na pozemkoch parc. č.podľa C KN  761, 762/1, 762/2, 762/3, 762/4, 762/5, 763/1, 763/2, 763/3, 763/4, 763/9, 

763/10, 765/1, 765/2, 766/1, 766/2, 763/9, 911/4 ,  prístup a prípojky inžinierskych sietí cez pozemok parc.č. C-

KN 911/4, 911/3, 911/2, 718/1. 

 

      Návrh bol podaný v zmysle § 3  vyhl.č. 453/2000 Z.z. . 

 

      Mesto Nováky v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch ako stavebným úradom  oznámili 

podľa § 36, odst.1, 3, 4  stavebného zákona dňa 13.6.2019 začatie  územného konania všetkým známym 

účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 10.7.2019 vykonali ústne konanie spojené s 

miestnym šetrením.  Na konaní neboli doložené všetky doklady k riadnemu posúdeniu stavby, preto stavebný 

úrad územné konanie  dňa 29.7.2019 prerušil a vyzval navrhovateľa k doplneniu dokladov. Po doplnení 

dokladov  stavebný úrad pokračoval v konaní  a vydal rozhodnutie. 

 

       Svoje stanovisko  k umiestneniu stavby oznámili  Mesto Nováky, Okresný úrad Prievidza, odbor 

starostlivosti o životné prostredie -ŠVS, OPK ,OH, OO, Stredoslovenská distribučná , a.s. Žilina,  SPP - 

distribúcia, a.s. Bratislava, StVPS Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. OZ 03 Prievidza, 

Slovak Telekom , a.s. Bratislava, Regionálny úrad vrejeného zdravotníctva so sídlom v Prievidzi - regionálny 

hygienik, Krajský pamiatkový úrad   Trenčín, pracovisko Prievidza, Okresné riaditeľstvo hasičského a 

záchranného zboru v Prievidzi , Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Okresné riaditeľstvo PZ , 

ODI Prievidza, SVP. š.p. Riaditeľstvo OZ Piešťany, Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, SSC, Investičná výstavba a správa ciest Žilina, Orange Slovensko, a.s. Bratislava  a  účastníci 

konania. . Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia. 

 

      Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby a z 

hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, 

vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a predpisom, ktoré stanovujú hygienické, 

protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne 

pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho  pôdneho fondu, podzemných a povrchových vôd, nakladania s 

odpadom. 

 

    Vzhľadom k uvedenému bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.  

     Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí stavebný úrad právoplatnosť a 

vykonateľnosť rozhodnutia odtlačkom pečiatky. 

 

     Žiadatelia zaplatili správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/95 Z. z. v znení zákona č. 1/1998 Z.z., v 

znení zákona SNR č. 232/1999 Z.z. v znení zák.č. 583/2003 Z.z. v čiastke 300,- EUR do pokladne správneho 

úradu- Mesta Nováky. 

 P o u č e n i e : 
 

      Proti  tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na 

Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín, podaním odvolania na 

stavebný úrad Mesto Nováky. Včas podané odvolanie má podľa  § 55 ods. l zákona č. 71/67 Zb. odkladný 

účinok. 

      Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa 

ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Dušan  Šimka 

                                                                                                    primátor mesta 



 

 

- 12 -  

 

Prílohy pre navrhovateľa a stavebný úrad : 

- umiestnenie stavby v situačnom výkrese podľa mapy z katastra nehnuteľností 

- dokumentácia stavby overená stavebným úradom v územnom konaní 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

- účastníkom konania: 

1. OLDIES, s.r.o., ul. Gorkého 3, Bratislava v zastúpení Ing. Janou Tomanovou, Lazianska cesta 210/4,  

Kanianka    

2.    Ďalší  účastníci konania uvedení na strane 1 

3.    Ostatní účastníci územného konania ( vlastníci susedných nehnuteľností ) verejnou vyhláškou cestou   

       Mestského úradu v Novákoch vyvesenou na viditeľnom mieste po dobu 15 dní. Posledný deň zvesenia je   

       dňom doručenia.  

4.    Mesto Nováky  – do spisu 

       -dotknutým orgánom a organizáciám : 

5. Ing. Ivan Leitman, Cintorínska 32/42, Sebedražie 

6. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie-ŠVS, OH,OPK ul.G.Švéniho 3H,Prievidza 

7. StVPS Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ,Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 

8. SSE, Stredoslovenská energetika – distribúcia , a.s. Žilina, Pri Rajčanke 2927/8, Žilina 

9. SPP – distribúcia, a.s. , Mlynské Nivy 44b, Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 


